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ধভম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়।
www.brwt.gov.bd

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এয ২০১৭-১৮ অর্ থবছরেে বাখ্ষ থক প্রবিবফদন
ভূখ্িকা
ফাাংরাবদবয বফৌদ্ধ াংস্কৃবি  ঐবিবেয উন্নয়ন  রারন ারন িথা বফৌদ্ধ ধবভময উন্নয়ন  কল্যাবণয রবে ১৯৮৩
াবর ভাভান্য যাষ্ট্রবিয ৬৯ নম্বয অধ্যাবদ ফবর বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিষ্ঠা কযা য়। ট্রাবস্টয প্রধান কাজ বরা
; ক) বফৌদ্ধ ধভমাফরম্বী জনাধাযবণয ফ মপ্রকায ধভীয় কল্যাণ াধবনয ব্যফস্থা কযা, খ) বফৌদ্ধ উানারয়ভবয প্রান
 যেণাবফেবণ অথ ম াায্য কযা গ) বফৌদ্ধ উানারয় ভবয বফত্রিা যোয ব্যফস্থা কযা এফাং ঘ) উবযাক্ত
কাম মভ ম্পাদবনয বপ্রবেবি াংবিষ্ট মাফিীয় কাম ম ম্পাদন কযা।

বফাড ম অফ ট্রাবস্ট
বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাবস্টয কাম মক্রভবক অবধকিয গবিীর  তৃণমূর ম মাবয় বফস্তৃবি ঘটাবনায বনবভবে ফিমভান যকায
ট্রাবস্টবদয ভবনানয়ন বদবয় গবিীর ট্রাবস্ট বফাড ম পূণ মগঠন কবযন। গি ৮ই বডবম্বয ২০১৫বরিঃ জাযীকৃি প্রজ্ঞান ভৄবর
৭ দস্য বফবষ্ট ট্রাবস্ট বফ মাড পূন মগঠন কযা য় । ফিমভান ট্রাবস্ট বফাবড ময ভাননীয় দস্যবৃবেয নাভ দফী বনবে প্রদান
কযা বরা :
ক্রবভক

নাভ
দফী েয

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

অধ্যে ভবিউয যভান
ভাননীয় ভন্ত্রী, ধভম
বফলয়ক ভন্ত্রণারয়
বভ. সুপ্ত ভূলণ ফড়ুয়া
- কক্সফাজায বজরা
বভ. দয়ার কুভায ফড়ুয়া
- েট্টগ্রাভ বজরা
বভব. ফাবি োকভা
- খাগড়াছবড় াফ মিে
বজরা
খ্ি. দীক খ্বকাশ
চাকিা - োঙ্গািাটি
াফ মিে বজরা
বভ. ভাং কে বোং বেৌধুযী
- ফােযফান াফ মিে বজরা
বভ. বখ ভাংরা যাখাইন
- ফযগুনা  টুয়াখারী

বেয়াযম্যান-----বাই-বেয়াযম্যান
ট্রাবস্ট
ট্রাবস্ট------ট্রাবস্ট---ট্রাবস্ট---ট্রাবস্ট--------

স্থায়ী আভানি
ট্রাস্ট প্রবিষ্ঠা কাবর ১৯৮৪বরিঃ িৎকাবরন যকায এক বকাটি টাকায আভানি িবফর ফযাদ্দ প্রদান কবযন এফাং উক্ত
িবফর বথবক প্রাপ্ত রবোাং বদবয় ট্রাবস্ট কাম মক্রভ শুরু কযা য়। ফিমভাবন ট্রাবস্টয স্থায়ী আভানবিয বযভান ৭.০
বকাটি টাকা।
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২. রূকল্প
ধিী মূল্যরবাধ ও ননখ্িকিা সম্পন্ন বফৌদ্ধ ম্প্রদা ।

৩. অখ্িলক্ষ্য
দদরশে দবৌদ্ধ সম্প্রদারে সাখ্ব থক কল্যারণ বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিষ্ঠান বযোরনা, াংস্কায ও উন্নয়বন ায়িা প্রদান, খ্বখ্িন্ন
ধিী উৎসব উদযান এবং ধভীয়  ননখ্িক বোে প্রসারেে িাধ্যরি সাম্প্রদাখ্ক সম্প্রীখ্ি সুদৃঢ়কেণ।

৪. ট্রারেে ২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে উরেখরযাগ্য কায থাবলী
বফৌদ্ধ ধভীয় উ ানারবয়য যেণাবফেণ  বভযাভবিয জন্য আবথ মক ায়িা প্রদাবনয ভাধ্যবভ বফৌদ্ধ ধভম েে মায বেত্র
তিযী, াভবগ্রক উন্নয়ন, উানারবয়য বফত্রিা যো প্রভৃবি কাম মক্রভ পরবাবফ ম্পাদবনয রবে মাফিীয় দবে
গ্রণ কযাই এই ট্রাবস্টয প্রথভ  প্রধান কাজ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ াবনায বনতৃবে ফিমভান যকায েভিা গ্রবণয
য বথবক যকাবযয বদচ্ছা  বক্রয় বমাবগিায় ট্রাস্ট এয কাম মক্রভ  কভম িৎযিা ব্যাক বফস্তৃবি রাব কবযবছ।
এয পবর বফৌদ্ধ ধবভময প্রোয প্রায বৃবদ্ধ ববয়বছ। বফৌদ্ধ ধভীয় ঐবিাবক টভূবভ, াংস্কৃবি  ঐবিে ফাাংরাবদবয
থ
ঘবয ঘবয প্রবিধ্ববনি বচ্ছ। ফিমভান ট্রাবস্ট বফাড ম পুনগঠবনয
য বথবক ভাননীয় বেয়াযম্যান  ধভমভন্ত্রী ভবাদবয়য
গবিীর বনবদ মনা এফাং ম্মাবনি বাই-বেয়াযম্যান  কর ম্মাবনি ট্রাবস্ট ভবাদবয়য বক্রয় বমাবগিায় ট্রাস্ট
কাম মক্রবভ নফজাগযবণয সূেনা বয়বছ মা বদন বদন বফগফান বচ্ছ। ফিমভাবন বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা াংখ্যা ৩(বিন) াজায
এয অবধক এফাং বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডায াংখ্যা বদন বদন বৃবদ্ধ াবচ্ছ। ট্রাবস্টয উবেখবমাগ্য কাম মাফরী াংবেপ্ত বফফযণ
বনেরূ:

৪.১ বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা/ উানারয়/ শ্মান াংস্কায  বভযাভি কযায জন্য অনুদান প্রদান

বদবয বফববন্ন অঞ্চবর বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা/ উানার/শ্মান াংস্কায  বভযাভবিয জন্য ফাবল মক অনুদান  বফবল
অনুদান প্রদান কযা য়। ২০১৭-১৮ অথ মফছবয বফববন্ন বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা াংস্কায  বভযাভবিয জন্য ১৭ রে টাকা
এফাং শ্মান াংস্কায  বভযাভবিয জন্য ৭ রে ২৩ াজায টাকা বভাট ২৪ রে ২৩ াজায টাকা ফাবল মক অনুদান
প্রদান কযা বয়বছ। মায পবর তৃণভর ম মাবয় বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিষ্ঠান িথা বফৌদ্ধ জনগণ বফবল উকৃি বয়বছ ।

৪.২ শুব বুদ্ধ পূবণ মভা  প্রফাযণা পূবণ মভা উদমান উরবে বফবল অনুদান প্রদান
ফিমভান যকায েভিা গ্রবণয য বি শুব বুদ্ধ পূবণ মভা  প্রফাযণা পূবণ মভা উদমান িথা দাবনােভ কঠিন েীফয দান
উৎফ উদমান উরবে ট্রাবস্টয আবফদবনয বপ্রবেবি প্রবিফছয বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাবস্টয ফযাফবয ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  কল্যাণ িবফর বি বফবল অনুদান প্রদান কবয আবছ ।
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২০১৭-১৮ অথ ম ফছবয বুদ্ধ পূবণ মভা  প্রফাযণা পূবণ মভা উরবে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  কল্যাণ িবফর বি প্রাপ্ত ৭৫
(পঁোেয) রে টাকা বফবল অনুদান বদবয বফববন্ন বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিষ্ঠান  উানারবয় অগ্রবধকায বববেবি প্রদান কযা
বয়বছ। এবি ফাাংরাবদবয বফৌদ্ধ ম্প্রদায় মথামথ ধভীয় ভম মাদায় ধভীয় উৎফভ ারন কবযবছ। িৎজন্য বফৌদ্ধ
ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট িথা ফাাংরাবদবয কর বফৌদ্ধ জনগণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবি বেযকৃিজ্ঞ।

৪.৩ অস্বচ্ছর বফৌদ্ধ বফাবযয ববক্ষু  দিঃস্থবদয বেবকৎা ায়িা (বফবল অনুদান)

প্রদান

ট্রাবস্ট বফাবড ময উবযাবগ ফাাংরাবদব বম ফ অস্বচ্ছর বফৌদ্ধ বফাবযয আফাবক ববক্ষু/শ্রভন  অায়গৃীবদয বেবকৎা
জন্য অনুদান প্রদাবনয ভাধ্যবভ আবথ মক ায়িা প্রদাবনয ব্যফস্থা কযা বয়বছ। প্রবিফছয অস্বচ্ছর বফৌদ্ধ বফাবযয
আফাবক ববক্ষু/শ্রভবনয বেবকৎায জন্য আবথ মক াায্য প্রদান কযা বয় থাবক। ২০১৭-১৮ অর্ থবছরে ২০জন অসহা
ব্যখ্ি ও দবৌদ্ধ খ্িক্ষুদদে দিাট ৩ লক্ষ্ টাকা অনুদান প্রদান কো হররছ।
৪.৫ ধভীয় উৎফ উদমান
জািীয় ম মাবয় যকাবযয াবথ বফৌদ্ধ জনগবণয বতু ফন্ধন বববফ বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুেপূণ ম ভূবভকা ারন
কবয আবছ। ফিমভান যকাবযয আভবর বফৌদ্ধ ম্প্রদাবয়য বফববন্ন ধভীয় উৎফভ অিেি জাকঝভকপূণ মবাবফ
মথামথ ভম মাদা  ধভীয় বাফগম্ভীয বযবফব উদমান কযা বচ্ছ। বফৌদ্ধ ম্প্রদাবয়য প্রধান ধভীয় উৎফ শুব বুদ্ধ
পূবণ মভা  বিিীয় বৃেভ ধভীয় উৎফ ‘‘ শুব প্রফাযণা পূবণ মভা  কঠিন েীফয দান’’ উরবে ভাব্যাব ফাাংরাবদবয
কর বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা/উানারবয় মথাবমাগ্য ভম মাদায উদমান কযা বয়বছ। বদবয বফববন্ন স্থাবন অফবস্থি বফৌদ্ধ
বফায, ধভীয় প্রবিষ্ঠান  উনারবয় বফৌদ্ধ ধভীয় উৎফভ মথাবমাগ্য ভম মাদায় উদমান কযায জন্য বফৌদ্ধ ধভীয়
কল্যাণ ট্রাস্ট াবফ মক বমাবগিা প্রদান কবয আবছ । এ বফত্র ধভীয় বদফব ফাাংরাবদবয কর বফৌদ্ধ বফায, ধভীয়
প্রবিষ্ঠান  উনারবয় বদ  জাবিয ভঙ্গর  ভবদ্ধ িথা বফশ্ব াবি কাভনা কবয বফবল প্রাথ মনা কযা বয়বছ।
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ভাভান্য যাষ্ট্রবি এফাং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শুব বুদ্ধ পূবণ মভা ও শুব প্রবােণা পূবণ মভা উরবে বাণী প্রদাদনে িাধ্যরি
সাম্প্রদাখ্ক সম্প্রীখ্ি বজা দেরখ জাখ্ি ধিথ বণ থ দল, িি খ্নখ্ব থরশরষ জািী উন্নরনে জন্য একরযারগ কাজ কোে
দদশবাসীে প্রখ্ি আহ্বান জানান।

বফৌদ্ধ ম্প্রদাবয়য প্রধান ধভীয় উৎফ ‘‘শুব বুদ্ধ পূবণ মভা’’ উরবে ফাাংরাবদবয ভাভান্য যাষ্ট্রবি বভা: আফদর াবভদ
ফঙ্গবফবন বফৌদ্ধ ম্প্রদাবয়য ধভীয় গুরু, বফৌদ্ধ বনতৃবৃে  গণ্যভান্য ব্যবক্তফবগযম াবথ শুববচ্ছা বফবনভয় কবযন।

গণপ্রজািন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবয ে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দশখ হাখ্সনা ‘শুব বুদ্ধ পূবণ মভা’ উরবে গণবফবন
বফৌদ্ধ
ম্প্রদাবয়য ধিী গুরু, দবৌদ্ধ বনতৃবৃে  গণ্যিান্য ব্যখ্িবরগেথ াবথ শুববচ্ছা বফবনভয় কবযন। বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
গণবফবনয াবফ মক বমাবগিায় ধাযাফাবকবাবফ এ অনুষ্ঠান সুোরূবাবফ ম্পাদন কবয ।
৪.৬

জািীয় বদফ উদযান

দবৌদ্ধ ধিী কল্যাণ ট্রাে বদবয বফববন্ন স্থাবন অফবস্থি বফৌদ্ধ বফায, ধভীয় প্রবিষ্ঠান  উানারবয় জািীয় বদফ 
ধভীয় উৎফভ মথাবমাগ্য ভম মাদায় উদযান কযায জন্য াবফ মক বমাবগিা প্রদান করে থাবক। ১৫ই আগে জািী
দশাক খ্দবস, ১৬ খ্িরসম্বে খ্বজ খ্দবস, ১৭ িাচ থ বঙ্গবন্ধুে জন্ম খ্দবস ও জািী খ্শশু খ্দবস এবং ২৬দশ িাচ থ স্বাধীনিা
খ্দসব উদযান উলরক্ষ্ ট্রারেে উরযারগ খ্বরশষ আরলাচনা সিাে আররজন কো হররছ। এছাড়া এসব খ্দবরস
বদবয কর বফৌদ্ধ বফায/ধভীয় প্রবিষ্ঠান/উানারবয় জাবিয অগ্রগবি, ভবদ্ধ ও কবরয িঙ্গল ির্া খ্বশ্ব াখ্ি
কাভনা কবয বফবল প্রাথ মনাযও আবয়াজন কযা হররছ।
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৪.৭ বদবয বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিষ্ঠান  বফৌদ্ধ শ্মান এয িাবরকা প্রণয়ন
বদবয বফববন্ন স্থাবন অফবস্থি বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিষ্ঠান িথা বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা/ কোাং/তেিে  বফৌদ্ধ াফ মজনীন শ্মাবনয
ারনাগাদ াংখ্যায বনরূন  িাবরকাভূবক্তয কাম মক্রভ েরবছ। বদবয কর বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিষ্ঠানবক ট্রাবস্টয
কাম মক্রবভয আিায় আনায কাজ অব্যাি যবয়বছ।
৪.৯ বফৌদ্ধ ধভীয় গ্রন্থ প্রকানা কাম মক্রভ
ফিভান ম ট্রাবস্ট বফাড ম দাবয়ে গ্রবণয যযই বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কতৃক
ম প্রকাবি াবর-ফাাংরা অববধান (১ভ  ২য়
খণ্ড) এয প্রকানায কাজ সুম্পন্ন কযা য়। এই উভাবদব ফাাংরা-াবর াববিে এটা প্রথভ াবর-ফাাংরা অববধান।
এই অববধানটি ফাাংরা-াবর াববিেয গবফলক, াববিেক, বুবদ্ধজীফীবদয কাবছ বফবলবাবফ ভাদৃি বয়বছ। িাছাড়া,
শুব বুদ্ধ পূবণ মভা উরবে প্রথভফাবযয ভি ট্রাবস্টয উবযাবগ ‘‘প্তণী’’ নাবভ একটি ফাবল মকী প্রকা কযা য়। “বুদ্ধ
পূবণ মভা” উরবে ট্রাবস্ট কাম মক্রভ ম্ববরি ফাাংরা  ইাংবযজী বালায় একটি বেত্র পুবিকা প্রকা কযা বয়বছ।
৪.১০ বয়ফ-াইট
িথ্য প্রভেবক্তয সুপর জনগবণয বদাযবগাড়ায় বৌৌঁছাবনায রবে ফিমভান যকাবযয ‘‘রূকল্প -২০২১’’ ফািফায়বনয ভাধ্যবভ
বডবজটার ফাাংরাবদ গড়ায রবে অফাধ িথ্য প্রফা আদান প্রদাবনয জন্য বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাবস্টয একটি বনজস্ব
বয়ফ-াইট ( www.brwt.gov.bd) োলু কযা বয়বছ। এ বয়ফ-াইট বদবয বফৌদ্ধ ম্প্রদাবয়য ধভীয়
কভমকাবণ্ডয বফববন্ন িথ্য ায়া মাবফ। এিথ্য বদ-বফবদবয বরাকজবনয অবনক উকাবয আবফ।
৪.১১ প্যাবগাডা বববেক প্রাক-প্রাথবভক বো ীল মক উন্নয়ন প্রকল্প
বকাভরভবি বফৌদ্ধ বশুবদয স্কুরভৄখী কবয বিারা  িাবদয ভবধ্য ধভীয়  তনবিকিাম্পন্ন বমাগ্য নাগবযক বববফ গবড় বিারায
রবে ২০১৪-১৫ অথ মফছয বি ‘‘প্যাবগাডা বববেক প্রাক-প্রাথবভক বো প্রকল্প’’ফািফায়ন কযা বচ্ছ। এ প্রকবল্পয আিায়
েট্টগ্রাভ, যাঙ্গাভাটি, খাগড়াছবড়, ফােযফান  কক্সফাজায বজরায় এ ম মি বভাট ১০০টি বোবকবেয ভাধ্যবভ ৬ াজায বফৌদ্ধ বশু
ধভীয় বো  প্রাক- প্রাথবভক বো ম্পন্ন কবযবছ। এ প্রকবল্পয িকযা ৮০ বাগ বশু ভৄর ধাযায প্রাথবভক বফযারবয় ববিম
বয়বছ। এ প্রকল্প গ্রবণয পবর তৃণভৄর ম মাবয় ১০০জন বফৌদ্ধ ধভমাফরম্বী ভবরা  পুরুবলয কভমাংস্থাবনয সুবমাগ সৃবষ্ট বয়বছ।
ইবিাভবধ্য উক্ত প্রকবল্পয ২য় ম মাবয়য বডবব’য ফাছাই কবভটিয বা, প্রকল্প বমৌবক্তবককযণ বা এফাং আিিঃভন্ত্রণারয় জনফর
কবভটিয বা অনুবষ্ঠি বয়বছ। উবেবখি কবভটিভবয বদ্ধাি অনুাবয উক্ত বডববয মথাবনয়বভ বযকল্পনা ভন্ত্রণারবয় বপ্রযণ
কযা বয়বছ। বয বযকল্পনা ভন্ত্রনারবয়য বনবদ মনা অনুমাযী বডবব াংবাধন কবয িা পুনযায় বযকল্পনা ভন্ত্রণারবয় বপ্রযণ
কযা বয়বছ। আা কযা মায়, অবিীঘ্রই উক্ত প্রকবল্পয ২য় ম মায় অনুবভাবদি বফ। এ প্রকবল্পয প্রকবল্পয ২য় ম মাবয়য আিায়
৪টি বফবাবগ ১২টি(বফৌদ্ধ অধুেবলি) বজরায ৬২টি উবজরায় বভাট ৩০০টি বোবকবেয ভাধ্যবভ ১৮ াজায বফৌদ্ধ বশু ধভীয়
বো  প্রাক-প্রাথবভক বো ম্পন্ন কবয ভৄর ধাযায় প্রাথবভক বফযারবয় ববিম কযায রেভাত্রা বনধ মাযণ কযা বয়বছ। াাাব
এ প্রকবল্পয ২য় ম মাবয়য ভাধ্যবভ তৃণভর ম মাবয় ৩০০জন বফৌদ্ধ ধভমাফরম্বী ভবরা  পুরুবলয কভমাংস্থাবনয সুবমাগ সৃবষ্ট বফ।
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৪.১২ বফৌদ্ধ বফায বযদমন
বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কতৃক
ম বম ভি বফৌদ্ধ বফাবযয বভযাভি  াংস্কায কযায জন্য ফাবল মক অনুদান ভঞ্জুযী প্রদান
কযা বয়বছ ব ভি বফৌদ্ধ বফাযভবয বভযাভি/াংস্কায কাবজয অগ্রগবি বযজবভবন অফবরাকন কযায জন্য
ম্মাবনি বাই-বেয়াযম্যান, ম্মাবনি ট্রাবস্টবৃে েট্ট্রগ্রাভ, কক্সফাজায, যাঙ্গাভাটি,
খাগড়াছবড় ফােযফান অন্যান্য
বজরায বফববন্ন বফৌদ্ধ বফায বযদমন কবযন।
৪.১৩ অন্যান্য কাম মক্রভ
আইন শাংঙ্খরা য ক্ষ্া, বফৌদ্ধ ম্প্রদাবয়য কল্যাণাবথ ম বফববন্ন কাম মক্রবভ ম্মাবনি ট্রাবস্টগণ বনজ বনজ এরাকায় স্থানীয়
প্রানবক াবফ মক বমাবগিা প্রদান কবযন।
ফিমভান ট্রাবস্ট বফ মাড বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাবস্টয দাবয়েবায গ্রণ কযায য বথবক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী বখ
াবনা িাঁয গবিীর বন তৃত্ব  বক্রয় বনবদ মনায় এফাং ট্রাবস্টয ভাননীয় বেয়াযম্যান ভবাদবয়য ঠিক বযোরনায়
এফাং ট্রাবস্টয ম্মাবনি বাই-বেয়াযম্যান  ম্মাবনি ট্রাবস্টবৃবেয বক্রয় বমাবগিায় বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাবস্টয
কাম মক্রভ তৃণভৄর ম মাবয় বফস্তৃবি রাব কবযবছ। এই ধাযা ববফষ্যবি অব্যাি থাকবফ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------জয় দে ফড়ুয়া, বেফ-বফৌদ্ধ ধভীয়ন কল্যাণ ট্রাস্ট, ধিথ খ্বষক িন্ত্রণাল ।
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